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وزير النقل :منضي خبطوات واثقة حنو تطوير قطاع الطريان املدني
يف اململكة
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وزير النقل :منضي خبطوات واثقة حنو تطوير قطاع الطريان املدني يف اململكة
أشاد وزير النقل رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني سليمان بن عبداهلل احلمدان،
بالنجاح الذي حققه مطار حائل احملوري ومطار أبها احملوري ،أول مطارين حموريني يف اململكة
ضمن مشروع "وطين" للمطارات احملورية ،الذين سيعملون على خدمة مطارات مشال اململكة
وجنوبها لتكون بوابتها إىل املطارات الدولية والداخلية.
وأكد احلمدان يف تصريح صحفي امس على التزام اهليئة العامة للطريان املدني بالرؤية
الطموحة لتطوير قطاع النقل اجلوي لتنفيذ توجيهات خادم احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل، -
وذلك لتحقيق الرؤية االقتصادية املتكاملة للمملكة وأهدافها االسرتاتيجية يف دعم برامج التنمية
الشاملة ،وذلك من خالل بناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة ،مبا يعزز
مكانة اململكة العربية السعودية كدولة مؤثرة يف صناعة الطريان املدني.
وقال احلمدان" ،منضي حبمد اهلل خبطوات واثقة حنو تطوير قطاع الطريان املدني يف اململكة ،ويف
هذا الصدد فقد وفرت اهليئة العامة للطريان املدني كامل الدعم اللوجسيت والفين ملشروع "وطين"
للمطارات احملورية ،وقد مت حبمد اهلل افتتاح مطار حائل احملوري بشكل رمسي ،وكذلك إطالق
املرحلة الثانية من املشروع ،وهي مطار أبها احملوري واللذين أسهما يف زيادة عدد املسافرين
والرحالت بشكل ملحوظ خالل فرتة زمنية وجيزة مما يؤكد بإذن اهلل جناح فكرة املطارات احملورية
يف ربط مناطق ومدن مملكتنا الغالية ببعضها".
وكانت شركة طريان نسما قد بدأت رحالتها عرب مطار حائل احملوري إىل كل من تبوك
والقيصومة ،وبدأت يوم الثالثاء املوافق  05نوفمرب  6102يف تشغيل وجهتني جديدتني وهي
"طريف واملدينة املنورة" بواقع رحلة يوميًا لكل وجهة .ووفرت نسما طائرات من نوع ATRبسعة
 01راكب لربط املطارات الداخلية ،ومن بينها مطارات القريات واجلوف وعرعر ورفحاء وطريف
واملدينة املنورة والقصيم والقيصومة وتبوك ،إىل جانب طائرتني من طراز ايرباص  061للرحالت
املتجهة للمطارات الدولية.
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وقد أسهم تشغيل رحالت نسما من مطار حائل احملوري زيادة يف عدد املسافرين خالل الفرتة املاضية
من  60اكتوبر إىل  01نوفمرب بواقع  ،%0وبلغت نسبة زيادة أعداد الرحالت الداخلية باملطار
ت قياسي لسكان املناطق الشمالية.
للفرتة نفسها  %00وتعد نقلة ملحوظة وكبرية يف وق ٍ
يف حني كان مطار أبها احملوري قد بدأ تشغيله مطلع شهر نوفمرب عن طريق طريان فالي ناس
بتسيري رحالت للمناطق اجلنوبية ،حيث زادت نسبة أعداد املسافرين عرب املطار إىل  %5يف الفرتة
من  0إىل  9نوفمرب اجلاري.

رابط اخلرب
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النقل العام شريان احلياة
يف العدد الـ  05من جملة "تطوير" ،الصادرة من اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،ملف خاص
عن مدينة الرياض ورد فيه كثري من املعلومات بشأن عاصمتنا اجلميلة ،ما يعكس التطور والنمو
السريع الذي متر به ،وإن كان النمو يف بعض جوانبه غري حمبب ملا حيدثه من ضغط على
اخلدمات ،وزحام ،وتلوث تتحول معه املدينة إىل مكان سكن غري مريح .مما ورد من معلومات أن عدد
السكان بلغ ستة ماليني ونصف املليون نسمة ،وهذا يقتضي كثريا من اجلهود من قبل اجلهات
املقدمة للخدمات العامة من كهرباء ،ومياه ،وتليفون ،وصرف صحي ،وتصريف سيول ،ومدارس،
وخدمات صحية.
مما ورد أن عدد السيارات يف املدينة بلغ مليوني سيارة ،وهذا يؤكد ما سبقت اإلشارة إليه من أن
النمو السكاني يرتتب عليه الطلب املتزايد على خدمات النقل ،ما يشجع على اقتناء السيارات
اخلاصة ،ومع افتقاد األنظمة الدقيقة بشأن حالة السيارة ،وسنة تصنيعها نالحظ كثريا من
السيارات جتوب الشوارع وهي يف حالة يرثى هلا ،حيث تنشر التلوث ،وتزعج سالكي الطريق
اآلخرين ،إضافة إىل سوء القيادة ،نظرا ألن البعض ال يلتزم بالنظام ،وال يقيم له وزنا على
اإلطالق ،كما أنه جاء من بيئة ال ميكنه اقتناء سيارة فيها.
تناول العدد مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام ،ومراحل ونسبة اإلجناز اليت حققها ،إال أن
معلومة وردت استوقفتين حيث متت اإلشارة إىل أن املشروع سيوفر  60ألف فرصة عمل ،ما استدعى
اهليئة لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتدريب وتأهيل العاملني يف إدارة
وتشغيل املشروع بعد إجنازه وتتضمن االتفاقية:
 - 0برنامج التدريب ونقل التقنية
 - 6برنامج التعاون مع اجلامعات
 - 0منصة موحدة للتأهيل والتدريب يف جمال النقل العام
 - 1برنامج توطني الوظائف ،والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة
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التأمل يف الربامج السابقه يؤكد التوجه اجلاد إلحداث نقلة نوعية ،وحضارية يف النقل العام بدال
من الفوضى املرورية العارمة اليت نشاهدها يف شوارع العاصمة ،لكن شيئا ال يزال ناقصا يف
ختطيط العاصمة ،أال وهو املواقف العامة ،ومن يقدر له الذهاب للشريط التجاري بني طريق
امللك فهد ،وشارع العليا العام يدرك التقصري الواضح يف هذا الشأن من قبل اهليئة وأمانة مدينة
الرياض حيث الفوضى واضطرار الناس للوقوف كيفما اتفق ،وهذا إن استمر ميثل صورة بشعة
تسيء ملظهر املدينة العام ،كما أن هذا ال يقتصر على الشوارع الرئيسة ،وأماكن العمل ،والتجارة،
بل إن األحياء تعاني أشد املعاناة لسوء ختطيط األحياء ،وعدم أخذ املواقف يف االعتبار .ومع أن
الربامج السابقة تنص على التأهيل إال أني أرى ضرورة تضمني الربامج جرعات قوية ،وعميقة
بشأن أخالقيات املهنة ،خاصة أن من يعمل يف النقل العام يتعامل مع اجلمهور مبختلف مستوياتهم
التعليمية ،والثقافية ،والعمرية ،واختالف اللغات ،وهذا يتطلب صربا ،وسعة صدر ،وضرورة تفهم
ملن يستخدم النقل العام.

رابط اخلرب
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متويل الشباب لشراء سيارات ونقل ركاب «كريم» و «أوبر»
قروض من «التنمية االجتماعية» تصل لـ  051ألف ريال
يضع بنك التنمية االجتماعية «التسليف» سابقا اللمسات األخرية الطالق اول مشروع من نوعه
بهدف مساعدة املواطنني الباحثني عن عمل من خالل االشرتاك يف تطبيقات»كريم» و»أوبر»
وغريها من تطبيقات خدمة النقل عرب السيارات اخلاصة ،حيث سيقوم البنك بتمويل الشباب
لشراء سيارات مببالغ تصل اىل  051الف ريال من اجل العمل عرب هذه التطبيقات وفق شروط
وتنظيمات سيتم االعالن عنها بعد اكتمال الرتتيبات مع عدة جهات حكومية وخاصة.
وقالت مصادر لـ «املدينة» إن املشروع اجلديد يأتي بعد دراسات ميدانية اجراها البنك على هذا
النوع من النشاط ،حيث اتضح ان االشرتاك يف هذه التطبيقات يتيح دخال جيدًا للمشاركني،
وأكدت املصادر ان السيارات ستكون خاصة يستفيد منها املواطن يف اموره الشخصية واملشاركة
بالعمل عرب التطبيقات اجلديدة وفق آلية تضمن للبنك حتصيل مستحقاته ،وايضا املشاركة
الفاعلة من املقرتض يف خدمة املستفيدين ،كما سيتم مراقبة نشاط الشباب احلاصلني على
السيارات من خالل تقارير شركات تطبيقات نقل الركاب والعمل على تاليف املالحظات أوال بأول
من أجل تسخري هذه السيارات للغرض املنشود.

رابط اخلرب
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الفيصل يعتمد دراسات وخمططات تطوير املشاعر املقدسة
اعتمد جملس هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني ،أمري منطقة مكة املكرمة رئيس هيئة تطوير املنطقة دراسات
وخمططات تطوير املشاعر املقدسة ،واليت سيتم الرفع بها للمقام السامي ألخذ املوافقة عليها
والبدء يف التنفيذ وفق جدول زمين حمدد بالتعاون مع شركة املشاعر املقدسة واليت مت إنشاؤها
مؤخرًا ،ومن أبرز التوجهات لتلك الدراسات اليت مت عرضها على اجلهات ذات العالقة البدء يف
البناء على سفوح اجلبال مبنى بطريقة حترتم قدسية املكان وبنموذج معماري يتماشى مع تدرج
اجلبال.
كما تضمنت الدراسات إنشاء نفق خدمات حتت األرض من عرفات مرورا مبزدلفة وصوال اىل
منشأة اجلمرات ،كما راعت ربط املشاعر املقدسة باحلرم املكي الشريف من خالل نفق يبدأ من
منشأة اجلمرات وينتهي بساحات احلرم املكي الشريف ،وأوضحت كيفية تطوير خيام عرفات
وتهيئة أماكن نزول احلجاج مبزدلفة ،ومن خمرجات الدراسات ايضا وسائل النقل املقرتحة بني
املشاعر من جهة وبني املشاعر واحلرم املكي الشريف من جهة اخرى.
وأوضح أمني عام هيئة تطوير مكة الدكتور هشام بن عبدالرمحن الفاحل ،أن اجمللس وافق على
اختاذ أساليب جديدة ومبتكرة يف تطوير األحياء العشوائية من خالل مشاركة املواطن يف تطوير
أمالكه الواقعة يف تلك األحياء ،بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة ،كما ناقش تطوير
الواجهة اجلنوبية ملطار امللك عبدالعزيز الدولي اليت قدمتها أمانة جدة ووافق على اإلجراءات
املتخذة بهذا الشأن.

رابط اخلرب
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